
Învățământul la Distanță (ID) și Învățământul cu Frecvență
Redusă (IFR) reprezintă forme flexibile de învățământ
adecvate persoanelor care nu se pot încadra în orarul de
învățământ al cursurilor de zi, în special persoane angajate.

Învățământul la Distanță și Învățământul cu Frecvență
Redusă (IDIFR) oferă studentului mai multă libertate de a
studia în locul, timpul și în ritmul adecvat lui. În formele ID și
IFR, accentul principal se pune pe activitatea de învățare și
mai puțin pe cea de predare. ID/IFR cere de la studenți mai
multă dorință de a învăța și capacitatea de a-și controla
activitatea proprie de învățare, iar de la profesor o pregătire
minuțioasă a materialelor de studiu și a activităților
didactice.
Materialele de studiu, distribuite studenților în cuantumul
taxei de școlarizare, constituie componenta centrală a
programelor de instruire ID și IFR din Universitatea
Transilvania din Brașov.
Materialele didactice pentru ID și IFR sunt concepute astfel
încât, prin structură și conținut, să faciliteze studiul
individual și reușita în dobândirea de cunoștințe și abilități.
Activitățile față în față (laboratoare, proiecte, practică și
activități tutoriale) se programează sâmbăta și/sau
duminica.
Studenții sunt îndrumați în procesul de învățare de către
tutori, cadre didactice cu experiență în domeniul specializării
urmate prin întâlniri directe și corespondență la distanță prin
telefon, poștă, e-mail, platformă eLearning, prin acces la
resursele educaționale în format electronic, la activități
didactice conform planurilor de învățământ și prin evaluări
pe parcurs și finale.

Învățământul la Distanță (ID) și Învățământul cu
Frecvență Redusă (IFR) este organizat numai în
regim cu taxă.

Concursul de admitere la programele de studii ID și IFR
are loc pe bază de dosar.

La programul de studiu Sport și Performanță Motrică și
Educație Fizică și Sportivă (IFR) este prevăzută vizita
medicală ca probă obligatorie și eliminatorie, precum și o
probă practică de evaluare a competențelor specifice în
EFS.

CENTRUL DE  ÎNVĂȚĂMÂNT LA 
DISTANȚĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT CU 

FRECVENȚĂ REDUSĂ

Bd-ul Eroilor, nr. 29, 500036
Brașov

tel/fax: 0268/474 150
tel: 0268/413 000, int.366

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR ⎻ ACTE NECESARE

A. Pentru absolvenții de liceu:
1. Cerere tip;
2. Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă) în original.
Candidații care se înscriu la mai multe facultăți pot depune în
locul Diplomei de bacalaureat în original o copie legalizată a
acesteia și o copie legalizată a legitimației de concurs de la
prima facultate (legalizarea copiei legitimației de concurs se
face la comisia de înscriere) și, după caz, Foaia matricolă (în
original sau copie legalizată) sau adeverință (în original sau
copie legalizată) cu mediile la anumite discipline;
3. Certificatul de naștere (copie legalizată);
4. Chitanța de plată a taxei de admitere (de la Casieria UTBv);
5. Adeverința medicală tip M.S. 18.1.1.;
6. Trei fotografii tip buletin de identitate, pe hârtie fotografică;
7. Copie a certificatului de căsătorie (pentru candidatele
căsătorite);
Înscrierea se face după numele din certificatul de naștere.

B. Pentru studenții care doresc să urmeze încă o facultate:
Actele de la punctele 1-7 plus:
8. Adeverința din care să rezulte calitatea de student
integralist la sfârșitul sesiunii de examene din vara anului
universitar 2016-2017.

C. Pentru absolvenții unei instituții de învățământ superior:
Actele de la punctele 1-7 plus:
9. Diploma de licență / diploma de absolvire a unei facultăți
sau a unei alte forme scurte de învățământ superior, în
original.

D. Candidații care pot fi scutiți de taxe de înscriere vor
prezenta în plus unul dintre următoarele acte:
10. Certificatul de deces al părintelui decedat (copie legalizată),
pentru candidații orfani cu vârsta sub 26 ani;
11. Adeverință de la casa de copii, pentru cei aflați în această
situație;
12. Certificatul medico-legal sau alt document doveditor
pentru candidații care au fost răniți în Revoluția din Decembrie
1989;
13. Adeverință din care să rezulte că unul dintre părinți este
angajat al UTBv sau cadru didactic (în activitate sau pensionat
după cel puțin zece ani de activitate didactică).
Scutirea de taxă este valabilă pentru înscrierea la o singură
facultate.
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Ciclul de studii universitare de LICENȚĂ 
Învățământ  cu Frecvență Redusă

A – acreditare, AP – autorizare provizorie

Facultatea de Inginerie Mecanică
Str. Politehnicii nr.1, tel: 0268/474761, http://www.unitbv.ro/im
Domeniul de licență:  Ingineria Autovehiculelor
Program de studii: Autovehicule Rutiere (A)
150 locuri, 4 ani, nr. credite: 240, titlul acordat: inginer.
Domeniul de licență:  Inginerie Mecanică
Program de studii: Inginerie Mecanică (AP)
60 locuri, 4 ani, nr. credite: 240, titlul acordat: inginer.

Facultatea de Educație Fizică și Sporturi Montane
Colina Universității nr.1 tel: 0268/474060, http://www.unitbv.ro/efs
Domeniul de licență: Educație Fizică și Sport
Program de studii: Educație Fizică și Sportivă  (A)
30 locuri, 3 ani, nr. credite: 180, licențiat în educație fizică și sport.
Domeniul de licență: Educație Fizică și Sport
Program de studii: Sport și Performanță Motrică (A)
60 locuri, 3 ani, nr. credite: 180, titlul acordat: licențiat în EFS.

Facultatea de Drept
Bd-ul Eroilor nr. 25, tel: 0268/471044, http://www.unitbv.ro/fdrept
Domeniul de licență: Drept
Program de studii: Drept  (A)
100 locuri, 4 ani, nr. credite: 240, titlul acordat: licențiat în drept.

Facultatea  de Ingineria Lemnului
Colina Universității nr.1, tel: 0268/415315,  http://www.unitbv.ro/il
Domeniul de licență: Inginerie Forestieră 
Program de studii: Ingineria Prelucrării Lemnului  (A)
75 locuri, 4 ani, nr. credite: 240, titlul acordat: inginer.

Numărul de locuri în conformitate cu cifrele de școlarizare pentru 2018: 
(http://www.unitbv.ro/admitere201/Primapagina.aspx).

Ciclul de studii universitare de  MASTERAT
Învățământ  cu Frecvență Redusă

Facultatea de Inginerie Mecanică
Str. Politehnicii nr.1, tel: 0268/474761, 
http://www.unitbv.ro/im
Denumirea: Autovehiculul și Mediul (acreditat)
Domeniul fundamental: Ingineria Autovehiculelor
50 locuri, 2 ani, nr. credite: 120
Titlul acordat: master în științe inginerești.

Facultatea de Litere
Bd-ul Eroilor nr. 25, tel.: 0268/474059,
http://www.unitbv.ro/litere
Denumirea: Limba și Literatura Română ⎼ Identitate în 
Multiculturalism  (acreditat)
Domeniul fundamental: Limbă și Literatură
50 locuri, 2 ani, nr. credite: 120.
Titlul acordat: master în filologie.

Denumirea: Cultură și Discurs în Spațiul Anglo-American  
(acreditat)
Domeniul fundamental: Științe Umaniste
50 locuri, 2 ani, nr. credite: 120.
Titlul acordat: master în filologie.

Ciclul de studii universitare de LICENȚĂ 
Învățământ la Distanță

A – acreditare, AP – autorizare provizorie

Facultatea de Inginerie Tehnologică și Management Industrial
Colina Universității nr.1, tel: 0268/414690,  http://www.unitbv.ro/it
Domeniul de licență: Inginerie și Management 
Program de studii: Inginerie Economică  Industrială (A)
100 locuri, 4 ani, nr. credite: 240, titlul acordat: inginer.

Facultatea de Silvicultură  și Exploatări Forestiere 
Str. Șirul Beethoven nr. 1, tel: 0268/475705, http://www.unitbv.ro/silvic
Domeniul de licență: Silvicultură
Program de studii: Cinegetică (A)
100 locuri, 4 ani, nr. credite: 240, titlul acordat: inginer.

Facultatea de Matematică  și Informatică
Str. Iuliu Maniu nr. 50, tel: 0268/414016, http://unitbv.ro/mi
Domeniul de licență: Informatică
Program de studii: Informatică (A)
75 locuri, 3 ani, nr. credite: 180, titlul acordat: licențiat în informatică.

Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor  
Colina Universității nr.1, tel: 0268/419304,  http://econ
Titlul acordat: licențiat în științe economice.
Domeniul de licență: Contabilitate
Program de studii: Contabilitate și Informatică de Gestiune  (A)
75 locuri, 3 ani, nr. credite: 180
Domeniul de licență: Management
Program de studii: Management  (A)
75 locuri, 3 ani, nr. credite: 180
Domeniul de licență: Marketing
Program de studii: Marketing  (A)
75 locuri, 3 ani, nr. credite: 180
Domeniul de licență: Economie și Afaceri Internaționale
Program de studii: Afaceri Internaționale (A)
75 locuri, 3 ani, nr. credite: 180
Domeniul de licență: Administrarea Afacerilor
Program de studii: Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor (A)
75 locuri, 3 ani, nr. credite: 180.

Facultatea de Psihologie și Științele Educației
Str. N. Bălcescu nr. 56, tel.: 0268/416184, http://www.unitbv.ro/pse
Domeniul de licență: Științele ale  Educației (SE)                         
Program de studii: Pedagogia  Învățământului Primar și Preșcolar (A) 
75 locuri, 3 ani, nr. credite: 180, titlul acordat: licențiat  în SE.
Domeniul de licență: Psihologie
Program de studii: Psihologie (A)
60 locuri, 3 ani, nr. credite : 180, titlul acordat : licențiat în psihologie.

Facultatea  de Litere
Bd-ul Eroilor nr. 25, tel.: 0268/474059, http://www.unitbv.ro/litere
Domeniul de licență: Limbă și literatură
Program de studii: Limba și Literatura Romană ⎼ O Limbă și 
Literatură Modernă (Engleză, Franceză)  (A)
100 locuri, 3 ani, nr. credite: 180, titlul acordat: licențiat în filologie.



Facultatea Programul de studii universitare de
licență în forma IFR

Cifra de școlarizare 
2018-2019

Facultatea de Inginerie Mecanică
Autovehicule rutiere 150

Inginerie mecanică 60

Facultatea de Ingineria Lemnului Ingineria prelucrării lemnului 75

Facultatea de Educație Fizică şi
Sporturi Montane

Educație fizică şi sportivă 30

Sport şi performanță motrică 60

Facultatea de Drept Drept 100

Facultatea Programul de studii universitare de masterat 
în forma IFR

Cifra de școlarizare 
2018-2019

Facultatea de Inginerie Mecanică Autovehiculul şi mediul 50

Facultatea de Litere

Limba şi literatura română – identitate în 
multiculturalism

50

Cultură şi discurs în spațiul anglo- american 50

Facultatea Programul de studii universitare de
licență în forma ID

Cifra de școlarizare 
2018-2019

Facultatea de Inginerie 
Tehnologică şi Management 
Industrial

Inginerie economică industrială 100

Facultatea de Silvicultură şi Exploatări
Forestiere

Cinegetică 100

Facultatea de Matematică şi 
Informatică

Informatică 75

Facultatea de Științe Economice şi
Administrarea Afacerilor

Economia comerțului, turismului şi serviciilor 75

Contabilitate şi informatică de gestiune 75

Afaceri internaționale 75
Management 75
Marketing 75

Facultatea de Psihologie şi
Științele Educației

Pedagogia învățământului primar şi preșcolar 75

Psihologie 60

Facultatea de Litere Limba şi literatura romană - O limbă şi
literatură modernă (engleză, franceză) 100
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Facultatea Taxa de școlarizare
(lei)

Taxe de 
înscriere 

(lei)
LICENȚĂ ID și IFR

Inginerie Mecanică 3000 200

Inginerie Tehnologică şi 
Management Industrial

3000 200

Silvicultură şi Exploatări 
Forestiere 

3000 200

Ingineria Lemnului 3000 200

Matematică şi Informatică 3000 200

Ştiințe Economice şi 
Administrarea Afacerilor 

3000 200

Psihologie şi Ştiințele Educației 3000 200

Educație Fizică şi Sporturi
Montane                                                                                                                      

3000 200

Litere 3000 200

Drept 3000 200

MASTERAT IFR

Inginerie Mecanică 3000 200

Litere 3000 200

Universitatea Transilvania din Brașov          Centrul de Învăţământ la Distanţă  și 
Învăţământ cu Frecvenţă Redusă


